Notulen Algemene
Afdelingsvergadering
2 februari 2016

Jonge Democraten Amsterdam

20.00 Opening
Anniek stelt voorzitter en SNC vast.
20.01 Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Malu opent Vergadering en leest agenda voor.
20.02 Mededelingen
20.04 Beroepsmogelijkheid notulen
20.03 Vaststellen agenda
Jelle vraagt over dechargering van bestuur.
Malu zegt: als iedereen wordt aangenomen wordt de rest automatisch gedechargeerd.
20.05 Bestuursblok
Anniek: Tessa treedt definitief af. Bij deze haar eindverantwoording
Eindverantwoording Tessa van Ravenzwaaij:
Tessa: Niet heel veel te zeggen. Door persoonlijke omstandigheden kan ik niet langer deel uit maken
van het bestuur. Ik dacht dat ik secretaris organisatie wel aan zou kunnen, maar ik merk dat het in
mijn hoofd niet veel uit maakt. Het gaat dus toch niet lukken en daarom trek ik mij terug uit het
bestuur.
Vragen
Naam: Jelle
Q: Dank voor het afgelopen half jaar.
A: Dankjewel
Anniek: We hebben eigenlijk geen gehele bestuursverantwoording opgesteld omdat we dit anderhalve
maand geleden al hebben gedaan bij de vorige AAV. We staan wel open voor vragen, als die er zijn.
Vragen:
Naam: Michiel van der Staaij
Q: Waarom is er zo weinig geld besteed aan promotie?
A (Jimme): Ik kom er dadelijk in het financieel blok op terug.

20.30 Verkiezing voorzitter
Marnix Gerding:
Oké... Anderhalf jaar actief al, eerst voorzitter commissie Amsterdam en later als secretaris politiek.
Er valt nog een hoop meer te leren, al leren debatteren en spreken in het openbaar. Er zijn afgelopen
half jaar veel dingen gebeurd, waardoor er geen ledenactivering is bijgekomen. Ik hoop dat ik met een
positieve vibe mensen actief kan krijgen, ik hoop met veel enthousiasme weer meer actieve leden te
krijgen zodat Amsterdam weer een actieve afdeling wordt. Afgelopen congres was mijn vierde
congres en ik ken veel mensen van andere afdelingen. Ik stop met de functie van secretaris politiek,
maar ik neem wel die taken waar, voor de leden ook fijn dat ik nog op die manier benaderbaar ben.
Malu stelt voor de jaarrekening ook voor de pauze te behandelen.

Vragen
Naam: Bram Meyer
Q: Fijn dat je bereid bent om het gat op te vullen. Voor hoe lang denk je ongeveer voorzitter te willen
blijven? Is dat tot einde van dit bestuursjaar?
A: Ja, sowieso t/m september. Maar ben zeker bereid om er een half jaar aan vast te plakken. Vind het
een goed punt, want een stabiel bestuur is een goed bestuur. Dus ik wil de continuïteit waarborgen ten
goede van het ledenaantal en de kwaliteit. Maar daar denk ik nog over na, in ieder geval t/m
september en dan bij de AAV van Juni kijken of ik er nog een half jaar bij aan plak
Naam: Michiel van der Staaij
Q: Hoe wil jij je als voorzitter gaan opstellen binnen het bestuur? Wat voor soort voorzitter ben jij?
A: Een enthousiaste voorzitter. Je hebt de verantwoordelijkheid om eindverantwoordelijk te zijn. Ik
wil mensen enthousiasmeren om leuke dingen te doen,
Vervolgvraag Charles: Weet je wel dat voorzitter een heel andere functie is dan politiek? Heb je dat
meegemaakt en hoe ga je het doen?
A: Ja ik weet wel wat de taken zijn en hoe dat nu in het bestuur wordt gedaan.
Naam: Ruben Wassink
Q: Je benoemt aantal leden dat afneemt dat actief is. Hoe ga je dit aanpakken?
A: Dat blijkt moeilijker dan gedacht, We hebben al veel gedaan. Ik wil mensen bij de commissies
betrekken en ze mee te krijgen naar congressen et cetera. En dat zie ik als voornaamste taak van de
voorzitter, want daarna gaat het balletje vanzelf rollen
Anniek voegt toe: We gaan komende week met een pilot starten om meer leden te activeren.
Marnix: het is een idee van 010, dus ik hoop dat het goed werkt.
Naam: Ingrid van Rijt
Q: Er staat in je motivatie dat je de afdeling op alle vlakken weer op de kaart wil zetten en daarnaast
de functie van politiek blijven vervullen. Wat als het te ambitieus blijkt? Wat is je prioriteit?
A: We gaan het in het bestuur onderling verdelen. Ik vind secretaris politiek niet heel veel werk eerlijk
gezegd, iemand anders uit het bestuur zou eventueel bij de schaduwraad bijwonen. Mijn prioriteit in
het voorzitterschap, bekend zijn op allerlei vlakken staat ook in het beleidsplan. De ludieke acties en
opiniestukken en op congressen qua input van moties, amendementen en mensen zijn het belangrijkst.

21.00: Financieel blok
Presentatie jaarrekening + toelichting
Jimme: Bedankt voor het woord. Namens het bestuur zal ik de jaarrekening presenteren. Maar eerst
wil ik Bob en Ruben van de KasCo bedanken voor de samenwerking.
Eerst de winst en verliesrekening van 2015.
Eerst Post 1 A de Rabobankkosten, die worden per kwartaal afgeschreven. In overleg met Kasco om
kwartaalkosten van december 2015 te betalen in 2016, dus die is geboekt onder de post crediteuren.
En daardoor zijn de Rabobankkosten lager uitgevallen dan vorig jaar en de begroting.
Post 2: In lijn met wat er was in begroot. Zoom in op introductiedag, bedank-dag en kerstdiner.
Introductiedag is 2 keer georganiseerd waaronder 1 x door kersbergen bestuur. Een keer in de heffer
waarvoor 4 zalen zijn gehuurd. Tweede introductiedag door huidige bestuur, op die verschillende
locaties, heffer, gespuis en P96. 60 euro kosten.
Commissiebedankdag. Huren boot, inkopen eten en huren zalen bij ‘roos’. Kosten circa 678 euro.
Maar door andere inkomsten wordt dat in evenwicht gebracht.

Kosten kerstdiner zijn hoger uitgevallen door de keuze voor een luxer menu. We hadden ook een hoge
opkomst qua leden, dat is mooi om te zien. Dat bracht het ook meer in balans. En voor het kerstdiner
is de JDA-beker gekocht.
Post 4, AAV. De totale kosten AAV zijn binnen het budget gebleven. Zijn vier AAV’s geweest,
waarvan twee door bestuur Kersbergen. Derde AAV in het gespuis. Geen kosten gemaakt. De laatste
was de AAV van december en de zaalhuurkosten waren ruimen omdat er budget over was.
Post 5 waar ik wil inhaken op Michiel zijn vraag. Promotiemateriaal campagneteam.
Post 5a zijn buttons ingekocht bij landelijk, maar de kwaliteit was niet goed dus die zijn teruggestuurd
en geld is teruggestort. Waarom er zo weinig is gerealiseerd: namelijk omdat er al veel
promotiemateriaal in voorraad is. Er was geen reden om een nieuwe voorraad aan te schaffen, omdat
voorraad al afdoende was. Een aansteker is vrijwel tijdloos en daar was ook nog een voorraad van.
Post 8. We kregen een niet correcte factuur van de Heffer dus we hebben een correctieboeking
gedaan. Maar de Heffer kwam ook nog met twee openstaande rekeningen en die hebben we betaald.
Post 16 Afgeschreven Crediteuren. Tijdens het bestuur van Kersbergen is een kasstorting gedaan naar
de JDA-rekening en de reden hiervoor was dat er te veel geld was in kas en dat ging om 150 euro.
De balans per 31 december 2015 bestaat uit vier posten. Post 1: bank activa, huidige eindsaldo is 2,76.
Post 2: Bestuursweekendkosten die nog door bestuursleden betaald moeten worden.
Passiva, eerste post crediteuren. Rekening die nog open stond bij SIB Amsterdam, waarvan de
penningmeester ons benaderde voor een betaling van 29 euro en die is ook afbetaald. Dus in het
nieuwe jaar is het weer 0.
Laatste post is eigen vermogen om de balans in evenwicht te krijgen. Voor deze post geldt dat hij op 0
is gezet, ook omdat we geen eigen vermogen mogen aanhouden.
Kasco:
Ruben: De bonnetjes waren in orde. Twee punten van kritiek op rekening. De kosten van de
Rabobank moeten worden toegerekend aan elk kwartaal, en dus hoorde dat toe aan 2015 en niet aan
2016. Wij hebben vragen gesteld over de 150 euro wat geboekt was uit kas, maar die waren niet naar
tevredenheid beantwoord.
Bram
V: Waren de Hefferkosten kosten die sowieso waren gemaakt of waren het openstaande rekeningen
van leden die niet betaald waren?
A: Dat waren rekeningen van de Heffer van de zaalhuur.
V: Waarom is 150 euro in de kas gekomen en terecht gekomen in crediteuren. Is er een schuld
kwijtgescholden? Is er 150 euro weggestreept?
Tessa Antwoord: Nou de kas bevatte op het moment van controle over de 300 euro en dat vond de
toenmalige KasCo te veel, dus hebben we dat afgeboekt. En ik weet niet wat de Kasco daarmee heeft
bedoeld, maar ik weet niet meer waarom dat toen is besloten.
Malu merkt op dat dat als witwassen kan worden beschouwd.
Kharina
Vraag: Bij de Rabobankkosten heb je toegelicht dat je de kosten voor het vierde kwartaal als crediteur
hebt opgenomen, alleen is dit volgens mij niet juist gebeurd, er is geen tegenboeking gemaakt. Bij de
JD hanteren we het dubbel boekhouden, en dit is nu niet gebeurd voor de Rabobankkosten, de PJO
kosten die je noemde en de opbrengsten voor het bestuursweekend. De manier waarop het nu
verwerkt staat worden de kosten die voor 2015 zijn gemaakt pas in 2016 tegengeboekt.
Antwoord: Klopt, ik was hier niet van bewust, er is momenteel geen tegenboeking gemaakt, dit gaan
we corrigeren en de gecorrigeerde jaarrekening zal in stemming worden gebracht.

Vraag: Hoe kan het dat er bij het kerstdiner €97,45 is uitgegeven in plaats van de hiervoor begrootte
€400? Is er geen rekening gehouden met de begroting tijdens het boeken voor het kerstdiner? Je gaf
aan dat een substantieel bedrag alsnog van de leden kwam, maar nu is er meer dan het dubbele door
de JD betaald.
Antwoord: we hebben een luxer menu gekozen, aan het eind van het jaar was geld over en in overleg
met de landelijke penningmeester is besloten dat uit te geven aan het kerstdiner.
Vraag: Je geeft aan dat er een crediteurenpost van €150 is vrijgevallen, dit is echter geld dat in de kas
terecht had moeten komen. Het kasgeld is volgens het kasreglement van de actieve leden van de Jonge
Democraten, het is dus geen crediteur die heeft aangegeven dat betaling achterwege mocht blijven.
Waarom is hiervoor gekozen? Dit is niet conform het kasreglement en er is geen toestemming aan de
actieve leden hiervoor gevraagd?
Antwoord: er was te veel kasgeld aanwezig, in overleg met de vorige KasCo is ervoor gekozen om dat
naar de betaalrekening over te hevelen. Wanneer deze jaarrekening wordt aangenomen, wordt de
goedkeuring voor deze boeking indirect verleend.

Malu: stemming wordt uitgesteld tot na de pauze, want er is niet zoveel begrepen van het verhaal.
Michiel van der Staay
Vraag: Jammer dat de vorige KasCo er niet is. Maar ik heb ook vragen aan de huidige KasCo, want
waarom hebben zij geen advies gegeven of iets doorgang moest vinden?
Malu: Is niet de verantwoordelijkheid van de KasCo. Komt later.
Ingrid van Rijt:
V: Vraag over de post van de commissiedag. Hoeveel mensen deden hieraan mee? Er is namelijk wel
fors uitgepakt qua budget.
A: Er deden ongeveer 35 mensen en de eigen ledenbijdrage was uit mijn hoofd 10 of 15 euro.
Het was een volledige dag inclusief trainingen van de voorzitter. Het was een goede, mooie, lange
dag. En een picknick en een bootje.
Malu: In de pauze komt het Kasco en Kharina en het bestuur samen om deze zaken te bespreken.
21.17 Heropening vergadering, na pauze waarin Jaarrekening is aangepast.
Jimme: Het één en ander is verhelderd, het gaat specifiek op de tegenposten die ik had in moeten
boeken maar die ik niet heb gedaan. Die hebben we net even doorgespit en nu is alles boven tafel.
De rabobank kosten, op winst/verlies rekening gaan omhoog met 32,68 EUR. Dan valt het dus wel
boekhoudtechnisch tegen elkaar weg.
Volgende post gaat over de bedankjes gastsprekers, daar komt 41,92 bij, die is van de declaraties van
twee bestuursleden.
Derde en laatste post 2K van de winst/verlies aan de kostenkant. Dat gaat op de PJO activiteit die op 0
staat en daar komt 29,50 van SIB PJO debat.
Totaal is nu 6628,20.
Door naar de opbrengsten. Wederom winst/verliesrekening. Post 9B, bestuursweekend, gaat omhoog
met 104,69 cent.
Totaal wordt 6635,38.
De eindbalans. Daarvan blijft de bank hetzelfde. En post debiteuren blijft ook hetzelfde.
Maar aan de passiva kant wordt het eigen vermogen 0,50 en de crediteuren wordt 104,18. En dan
klopt het.
Applaus.
Jimme wil nog wat zeggen over de afgeschreven crediteuren. Dat was inderdaad 150 euro van de kas
naar de bank gegaan. En ik wil het aan de leden laten of de leden daar akkoord voor geven.

Michiel van der Staaij
Vraag: Was dit het witwassen?
Tessa: Pin me er niet op vast, maar we hebben dit al een keer behandeld bij de AAV in Juni en dat is
toen met de KasCo besproken.
Motie van Orde, Kharina Tromp: De 150 euro is nuttig besteed en we kunnen dat accepteren.
Kasco:
Ruben: We gaan het kort houden. Aantal vragen die wij hadden zijn nu naar onzer tevredenheid
beantwoord. Als jullie met de 150 euro en de rekening akkoord gaan, dat is een keuze die wij niet
voor jullie maken, dus maak de keuze zelf. We zijn akkoord met de bedragen.
SNC doet stemming om jaarrekening aan te nemen. Unaniem aangenomen.
21.25: Inhoudelijk blok
Geen actuele organimo’s.
21.20: Uitslag verkiezing
20 stemmen voor. 2 stemmen tegen
Malu: Decharge verleent worden per acclamatie aan Roel Kersbergen, Sander van Junte, Jelle Ages en
Tessa van RavenZwaaij.
21.30: Sluiting

